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Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Legislação 

Art. 15 da Lei nº 8.213/91 

Arts. 13 e 14 do Decreto nº 3.048/99 

Arts. 137 a 144 da IN/INSS nº 77/2015 

 

  

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

Qualidade de segurado: 

A qualidade de segurado tem seu início com o 

nascimento do vínculo jurídico que une o segurado à 

previdência social (filiação). 

 

 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

Qualidade de segurado: 

 

Segurado obrigatório = exercício de atividade 

remunerada = filiação (qualidade de segurado). 

Segurado facultativo = primeira contribuição sem atraso 

= filiação (qualidade de segurado). 

 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

INSS 

⇅ 

Filiação 

⇅ 

SEGURADO 
(Qualidade de segurado) 

PROTEÇÃO 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

A qualidade de segurado se manterá durante todo o 
período contributivo. 
 

 FILIAÇÃO  →  R$ 

(CONTRIBUIÇÕES MENSAIS) 

↑_JAN_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI_|_JUN_

|_JUL_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_|_DEZ_| 
 

Manutenção da qualidade de segurado! 
   

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

 FILIAÇÃO  →  R$ 

(CONTRIBUIÇÕES MENSAIS) 

↑_JAN_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI_|_JUN_

|_JUL_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_|_DEZ_|(X) 
Cessação das contribuições! 
 

Proteção previdenciária não se encerra neste 
momento! 
   

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

 FILIAÇÃO  →  R$ 

(CONTRIBUIÇÕES MENSAIS) 

↑_JAN_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI_|_JUN_

|_JUL_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_|_DEZ_|(X)_JA
N_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI_|_JUN_| (...)  
 

Manutenção da qualidade de segurado por 
determinado tempo! 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

 FILIAÇÃO  →  R$ 

(CONTRIBUIÇÕES MENSAIS) 

↑_JAN_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI_|_JUN_

|_JUL_|_AGO_|_SET_|_OUT_|_NOV_|_DEZ_|(X)_JA
N_|_FEV_|_MAR_|_ABR_|_MAI_|_JUN_| (...)  
 

Período de graça: Período sem atividade, sem 
contribuição, mas com proteção! 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

Período de manutenção da qualidade de segurado. 

(Art. 15 da Lei nº 8.213/91) 

Prazos do período de graça! 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: 
 

 

   

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de 

benefício; 

- segurado deixou de contribuir em razão de 

incapacidade laborativa (auxílio-doença / 

aposentadoria por invalidez). Durante todo o 

período de afastamento, manterá a qualidade de 

segurado. 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de 

benefício; 

- inclusive durante o período de recebimento de 

auxílio-acidente ou de auxílio suplementar. 

- salário-maternidade – há contribuição (art. 28,  

2º da Lei 8.212/91 - O salário-maternidade é 

considerado salário-de-contribuição). 
 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de 

benefício; 

O tempo em gozo de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez é computado como tempo de 

contribuição, desde que intercalado com atividade 

remunerada. 

Não conta para fins de carência (INSS)! 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 
PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO 
PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É possível a 
contagem, para fins de carência, do período no qual o 
segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, 
desde que intercalado com períodos contributivos (art. 
55, II, da Lei 8.213/91). Precedentes do STJ e da TNU. 
(STJ - REsp: 1334467 RS 2012/0146347-8, Relator: 
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 
28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 05/06/2013) 

 

 



Manutenção e perda da qualidade de segurado 

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de 

benefício; 

Salário-maternidade – conta para fins de carência e 

tempo de contribuição, pois há efetiva contribuição! 

(art. 28, 2º da Lei 8.212/91) 

 

 

 

   

 


